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Grand Samarkand – Årets bästa svenska köpcentrum!
Grand Samarkand i Växjö har blivit utsett till Sveriges och Årets bästa köpcentrum
2011/2012 av NCSC, Nordic Council of Shopping Centres vid en ceremoni på Park
Event i Stockholm under onsdagskvällen. NCSC är en intresseförening med över
1000 medlemmar inom köpcenterbranschen. Grand Samarkand var nominerade
tillsammans med Frölunda Torg och Marieberg Galleria i Örebro.
– Vi är mycket glada och stolta över den här utmärkelsen och alla som arbetat med
förverkligandet av Grand Samarkand från första spadtaget till
kundomhändertagandet i butik är i allra högsta grad delaktiga, säger centrumchefen
Mats Jäderberg.
Vinnaren var en mycket positiv överraskning. För en gångs skull var den breda juryn
tämligen enig. Vinnande center fick höga betyg rakt igenom alla juryns
bedömningskriterier och hör och häpna – även i kundundersökningen. Amatörer och
proffs tyckte lika och det finns mycket att tycka om.
Juryns motivering: Här finns rejäla volymer och individuella butiksfasader där varje
butik förstärkt sin identitet utöver det vanliga. Mixen i sig lämnar föga över att önska.
Här är citykänsla även utanför storstaden. Management verkar också vara på topp
med både nöjda kunder och hyresgäster. Materialvalet och designen tar för sig och
lämnar mersmak. Inte ens miljöaspekterna har man glömt bort. Det är bara att
gratulera.
För mer information kontakta:
Mats Jäderberg, Centrumchef, 0706-60 01 24, mats.jaderberg@eu.jll.com
Martin Bjöörn, Property Director, 08-678 53 60, martin.bjoorn@ecpnv.com
__________________________________________________________________
Om Grand Samarkand
Antal butiker: Ca 70 butiker Yta: 46 100 kvm Parkering: 1400 P-platser Omsättning: Målsättning år 3 är att nå en
omsättning på 800 Mkr. Tillsammans med ICA Maxi och övriga är beräknad omsättning 1 300 Mkr.
Besökare: Målsättning på 4 miljoner besökare/år Ägare: Köpcentrumet ägs av Eurocommercial, en av Europas mest
erfarna ägare av köpcentrum. Förvaltning: Förvaltning sköts av Jones Lang LaSalle som även förvaltar Eurocommercials
övriga nio köpcentrum i Sverige.

